
INesim İzidor Barouh]

"simaviTe llk rotatifin parasını blz uerdlk"
92 yaŞındaki reklamcı Nesim İzidor Barouh'un 75 yıllık reklamcıIık
serüvenindeki en ilginç anılardan biri Hürriyet gazetesinin fotoğraf
basmasını sağlayan ilk makinesine destek vermesiydi. 

"qnşş şnı.*ğnı;

arin Sİn ailenin çocu-
ğu olarak 1915 yılında İs-
tanbul'da doğdu, ama ha-
yatını değiştirmek kendi
ellerindeydi. Çünkü

l gençtive kendini dünyayı
yerinden oynatabilecek kadar
güçlü hissediyordu, bütün genç-
ler gibi... l7 yaşındaki Nesim İzi-
dor Barouh'un kaderi 1933 ylın-
da bir arkadaşırııziyaret için gitti-
ği Ankara Caddesi'ndeki İlancı-
hk Reklam Ajansı'na girmesiyle
değişti. Ortam o kadar keyifli gö-
rünüyordu ve insanlar o kadar
eğlenerek çalışıyordu ki, kendi
kendine "Burada çalışmalıyrm"
diye düşündü. Herhalde çok
şanslı bir günündeydi; çünkü

ajans da eleman arıyordu ve ona
"Gel çalış" dediler, sevinerek ka-
bul etti. İük maaşı 20 liraydı.

Bir dönemin kült ansiklopedisi
Meydan Larousse'un yazdığına
göre Ilancılık Reklam Ajansı
İkinci Meşrutiyet'ten sonra, 1909
yılında kurulan ilk ajans. David
samanon tarafindan kuruldu. o
zamanki ilanlar (henüz resim
baskı gazetelerde kullanılamadı-
ğı için) metin ağırlıklı yapılıyor-
du. Üstelik Arap harfleriyle
Türkçe ve Fransızca olarak iki
dilde ayrı ayrı y azılıy or du. Ayrıca
dönemin önemli gazetelerinin de
Fransızca nüshaları vardı. Mese-
la Cumhuriyet'in Fransızca nüs-
hası La Republique, Akşam'ınki

L'Akcham, İkdam gazetesininki
ise L'Ikdam adını taşıyordu.
Fransrzca nüshalar dönemi 30'lu
yılların sonuna kadar sürdü.

1914 yılında Birinci Dünya Sa-
vaşı patlak verdiğinde Samanon
reklamcılığa bir süre ara vermişti.
Ta savaşın bitimine, 1918 ylına
kadar... Ardından başlayan Kur-
tuluş Savaşı, Samanon'un işlerini
etkilese de, bu kez ara vermeden
çalışmaya başlamıştı. Üstelik bu
kez yanına, reklam konusundan
ciddi deneyimi olan Ernest Hof-
fer'i ve Jak Hulli'y ortak alarak
devam etmişti yoluna. Takvimler
l 933 yılını gösterdiğinde İlancılık
Reklam Ajansı, artık kendini is-
patlamış, saygın bir reklam ajansı

75 YıL
ızidor Barouh
tam 75 yıldır
reklam
dünyasının
içinde.
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olarak yoluna devam ediyordu.
Izidor Barouh işte bu ahval için-
de başladı reklamcılığa. Önce
müşteri temsilcisi olarak görev
yaph. Çünkü işin abecesi oradan
başlıyordu.

Söz ettiğimiz yıllar 1930'lu yıl-
larrn ortaları. Dolayısıyla şimdiki
büyük şirketler, mağaza zincirle-
ri henüz ortada yok. Alınan ilan-
lar da restoranlarrn, sinema sa-
lonlarının ve birkaç ma$azarrın
ilanlarından ibaret. Ama döne-
min ve cumhuriyetin en önemli
kuruluşlarından biri olan İş Ban-
kası tabii ki kurumun en iyi müş-
terisi. "Niçin sizin de güzel bir
eviniz olmasın? Birçok kimseler
üç dört seneden beri kumbarala-
rında azar azar biriktirdikleri pa-
ra sayesinde bugün güzel birer ev
sahibi olmuşlardır. Türkiye İş

Bankası." Her ne kadar bugünle
karşılaştırıldığında kumbarayla
biriktirilen paray|a ev sahibi ol-
mak imkansız gibi görünse de,
dönemin reklamları bu minval-
deydi. Yani genellikle söze daya-
lı. -henüz Latin harflerine yeni
geçildiği ve adaptasyon sorunu
olduğu için tashih dolu- resimsiz.
ama mutlaka çizimli. İzidor Ba-
rouh, bunun nedenini "O yıllar-
da gazeteler resim basamıyordu.
Çünkü tipo baskıda fotoğraf kli-
şesi yapılamıyordu. Hal böyle
olunca da, biz ürünün fotoğrafinı

çekiyorduk. Ressam arkadaşımz
o [otoğraftan Cetvelle ürünün
grafiğini çiziyor ve tarlyordu.
Böylece fotoğraf değil, ancak re-
sim basıyorduk" diyerek açıklı-
yor. Bunun çok zahmetli bir iş ol-
duğunu söyleyen Barouh, ressa-
mrn yanında sekiz yardımcısı ol-
duğunu, bugün bu işlerin bilgisa-
yar yardımıyla birkaç saat içinde
halledilebildiğini de sözlerine
ekliyor.

Ilancılık Reklam Ajansı'nı ve
dolayısıyla İzidor Barouh'u ru-
hen en fazla etkileyen gelişmeler-
den biri de 11 Kasım l94Zyılında
4305 sayılı Varlık
Vergisi Kanunu'nun
çıkarılmasıydı kuş-
kusuz. "Ağır şeyler
koydular. O vakit
Hoffer, Hulli vardı,
Samanon işten ayrıl-
mıştı. Hoffer'e 42
bin, Hulli'ye 48 bin lira vergi ke-
silmişti. Hoffer, Yeşilköy'de bir
yazlık köşk almıştı. Gerçekten
çok güzel bir evdi, büyük bir bah-

çesi vardl. Vergisini ödeyebilmek
için 45 bin liraya sattı o evi. De-
ğerinin çok altında... Hulli ise bu-
lup buluşturup ödedi. Ben me-
murdum. O yüzden bana 500 lira
vergi çıkardılar. Yüzde 2O'sini,
yani 100 lirasrnı ödedik. Geri ka-
lan 400 lirayı almadılar" diyerek
anlatıyor o karanlık günleri.

HEP EN BÜYÜK MARKALARLA ÇALİŞTİLAR
İlancılık Reklam Ajansı, kurulduğu günden itibaren hep
büyük markalarla çalıştı. Bu gelenek h6l6 sürüyor.

Takvimler 1950'yi gösterdiğin-
de Türk basını, bir yeniliğe imza
atmak için kolları sıvamıştı. Başı
Hürriyet gazetesi çekiyordu. Ar-
tık resimli baskı yapabilmek için
yeni teknolojiyi takip etmek ge-
rekiyordu ve bir rotatif makinesi
alınmalıydı. "Sedat Simavi, mü-
kemmel Fransrzca konuşuyordu.
Çok güzel bir aksanr vardı ve im-
renirdim ben. Türkiye'nin en bü-
yük reklam şirketlerinden oldu-
ğumuz için çok yakın ilişkiler
içindeydik. Bir gün Haldun (Si-
mavi) geldi ve bizden bir yardım
istediğini söyledi. Dünya Futbol

Şampiyonası yakla-

şıyordu, onlar da
rotatif makinesi
alrp, resim basmak
istiyordu. Ama ma-
kine çok pahalıydı;
100 bin lira... Şirke-
tin ortakları toplan-

dı ve bu parayl verme kararı aldı.
Sonrasrnda makine getirildi, Ca-
ğaloğlu'na kuruldu. Reklam ge-
lirlerinden keserek geri aldık o
parayı. Biz de çok para kazan-
dık. Çünkü artık reklamlarda re-
sim de kullanabiliyorduk. Bu sa-
yede müşterileri çekmeye başla-
dık. Bütün işleri biz aldık ve mu-
azzam para kazandık. Satışlar
yükseldi. Hürriyet başa geçti,
ondan sonra da birinciliği kimse-
ye kaptırmadr."
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YENiLENME
Barouh, iyi bir
reklam ajansının
her zaman
kendisini
yenilemesi
gerektiğini
söylüyor.

1957 yılına kadar şirketin çalı-
şanı olan İzidor Barouh, 1,957 yı-
lıncia İlancılık Reklam Aiansı'nın
ortaklarr arasma girdi. Ama acı-
masız yıllar şirketin ortaklannrn
bir bir hayat sahnesinden çekil-
mesine yol açm4, aileler tsaro-
uh'a lıir önerMe gelınişti. "Bun-
dan sonra İlancılık Reklam Aian-
sı kolektif şirket olmayacak. Baş-
ka bir şirket kuracağz, bunun
için birinin bütün sorumluluğu
üstüne almasr lazım. Sana vere-
ceğiz, dediler. Ben de kabul et-
tim. Komandit şirket kurmaya
karar.,,erdik. Bana 'KAr varsa da-

ğıtırsın, zatat varsa, sen çekersin'
dediler, böyle 10 sene devam etti.
Daha soqra anonim şirkete dön-
diik" diyen Barouh, o yıldan bu
yana llancılık Reklam Ajansı
A.Ş.'nin sahibi olarak şirketin ba-

şında bulunuyor.
Aslına bakarsanv o bir canlı

reklamcılık tarihi. Eski reklanıcı-
hkla yenisi arasrnda tıir karşılaş-
tirrna yaparken, deneyimin ve'oil-
ginin ne kadar önemli olduğunu
hissetmemeniz mümkün değil.
"Eskiden biz müşteriye gideı'dik.
Aynı zamanda müşteri birinci ki-
şiydi. Ewela rnüşteriyle görüşür.
düm, fikrini alırdım. Ondan scn.
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ra çizimler yapılırdı. Bitirdikten
sonra rek]amın tcmız o|anını g(ıs-
terirdik, müşteri de onaylardı.
Ama buniar uzun bir süre gerek-
tirirdi. Çünkü o zaman bütün bu
eskizler elle yapıiırdı. Ancak biz
her zaman söz vertliğimiz süıeye
sadık olduk. Şimdi ise her şey bil_
gisayarla yapıliyor. Hem şaşırıyo-
rum, hem heyecanlanıyorum.

Çünkü iyi bir reklamcı her zaman
yenilikleri takip eden, ilk uygula-
yan clmalıdır. Zaten İlancılık
Reklam §ansı olarak kendimizi
sürekli yenileyip ge-
liştirmeseydik, bu-
günleri göremezdik.
Tarihin sayfalarına
gömülen pek çok
reklam ajansından
biri olur, kaybolıır
giderdik" diyen Ba-
rouh, reklamcılığın da aslında
teknolojisinin dışında çok değiş-
mediğini düşünüyor. "Şim<ii rek-
lamlara bakrn; alını, satım... Bu
değişmez. Bu vaktiyle de böyley-
di. Şimdi de böyie. Metinler ha-
zırlanıyor, televiryon reklamıysa
reklamı çekiliyor, müşteri kabul
ettiği takdirdc yayınlanıyor. Bu
budur, hiç değişmedi."

Belki Ce çağın gerekliliği ola-

rak şirndi reklarn ajansları arasm-
da kran kran geçen rekabet, o
zamanlar bu kadar had safhada
değilmiş. "Tabii ki rekabet vardı,
tİcaret )/aplyorsan olmamasr
mümkün değil. Ama kuıcı, diğe-
rini kötüleyici değildi. '.fek kı.ıral
vardı: Işini iyi yapan alır... Miişte-
rinin memnun olmasr lazım.
Memnun oimadığı takdir<ie iş ya-
pamazsffi4 bırakrr şirketi. Ama
memnuniyet, başkalarını da pe-

şinden getirir. Biz hep işimizi iyi
yapmak için uğraştık, sanırrm ba-

şardık ki, bugünlere geldik ve hi-
16 Türkiye'nin önemli markala-
rıyla çahşıyoruz."

Geçmişten söz ederken yorgun
reklamciyr hatırladıkça güldüren
ise, tek kanallı dönemde yapılan
TRT reklamları. Özelikle de de-
netimler... Şimdi lıunları gülerek
anlatıyor, ama o zamanlar çok
stres yaşadıklarını, bu nedenle o
yıllarda te|evizyon reklamı yap-
mayl pet( istemediklerini anlatı-
yor. "Denetimden geçerciik ve
her şeye liızarlardı. Mesela, mo-
ıosiklet reklamı yapmrşslnrz.
'Efenc]im motosiklet arabanrn ar-
kasından gidecek, yanından geçip
gidernez. Bu olrnaz, kabul etme-
yn' derlerdi. Arabaların tahtını
sarsacağiırı mı düşünüyorlardı
bilmiyorum ki. Ama komik şey-
lerdi bunlar."

Tam 92 yaşında Nesim İzidor
Barouh. Yorgun vücudu pek izin

vermese de, hAlA
reklamcılığa başla-
dığı ilk yllarda ol-
duğ-ı gibi, yaıi 17
yaşındaki bir deli-
kanlı gibi heyecan
duyuyor yapılan iş-
lerden. Her ne ka-

dar şirketini oğlu Yakup Baro-
uh'a emanet etmiş olsa da, hAlA
her gün 09.00'da işyerine geliyor,
saat 18.00'e kadar kalıyor. Bunu
ııecien yaptığını sorduğumuzda
ise gülerek yanıt veriyor. "Burası
işyerim. Tamam eskisi gibi çalış-
miyorum, sadece hesaplara bakı-
yorum, ama işe gelmeden olur
mu?" E
a erdo gan @fo ııune rurkey. c o m

198 . F,ORTUNE


	Fortune 02.2008 -1
	Fortune 02.2008-2
	Fortune 02.2008-3

